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УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ : 
,,Осигуряване на публичност   по проект,,Подобряване на енергийната ефективност на 
административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – 
УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с 
построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.”” 
 
      1. Общи изисквания. 

Община Годеч, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, Ви кани за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за 
обществените поръчки за услуга с предмет избор на изпълнител за възлагане на обществена 
поръчка чрез публична покана за изпълнение на мерки за информираност и публичност, 
включващи изработване информационни табели за проект ,,Подобряване на енергийната 
ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в 
недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 
2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 
кв.м.” 

1.1. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Публичната покана 
за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.  
 1.2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.   
 1.3. Участникът се представлява от управителите си или от лица, специално упълномощени 
за участие в процедурата, което се доказва със заверено нотариално от управителя/изпълнителния 
директор, пълномощно.       
 
       2. Документация за участие в процедурата.     
      2.1.Публична покана за участие в обществената поръчка; 
      2.2.Указания за подготовка на офертата; 
                 2.3.Техническо задание за изпълнение на поръчката; 
                 2.5.Образци; 
Документацията за участие и приложенията към нея, могат да бъдат намерени в електронен 
формат на интернет страницата на Община Годеч - www.godech.bg/profil-na-kupuvacha 
  

3. обектът на поръчката е : УСЛУГА -В изпълнение на възложените му дейности от 
обхвата на поръчката, Изпълнителят следва да осъществи предвидените по проекта комплексни 
мерки за осигуряване на информация и  публичност. За целта ще бъдат изработени 
информационна табела и кратка брошура /покана , съдържащи наименованието, целите на 
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проектите и произхода на средствата, с които ще се финансират те, както и официално откриване 
на обекта   

Таблата и брошурата  ще бъдат изработени по одобрено техническо задание от 
Възложителя. 
 4.обособени позиции : НЕ 

5. Прогнозните стойност- 500 лв. без вкл. ДДС ; 
6. Условия и начин на плащане 

       6.1. Образуване на предлаганата цена следва да бъде формирана в лева и да включва 
всички разходи (труд, транспорт, консумативи, материали  и др.), без ДДС; 
  

          6.2. Начин на плащане – по банков път, по сметка на изпълнителя както следва: 
- Авансово плащане - в размер на 50% от стойността на договора без вкл.ДДС,, платимо в срок 
от 20 (двадесет) календарни дни от датата на подписване на договора, след предоставяне на 
фактура оригинал. 
- Окончателно плащане - в размер на 50 % от стойността на договора без вкл. ДДС , платимо в 
срок от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на приемане на последната изработена 
задача,съгласно хода на изпълнението на проекта и изискванията на Възложителя, след 
предоставяне на фактура оригинал. 
        
7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА 

7.1. Условия за участие 
За да бъде допуснат до участие в процедурата по събиране на оферти, участникът трябва да 

отговаря на предварително обявените условия и да изпълни всички условия посочени в нея. 
Офертата трябва да съдържа всички изискуеми документи и да бъде изготвена по 

указанията, дадени от възложителя. 
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участник: 
 за когото са налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, и ал. 5 от ЗОП;  
 който е представил оферта, която не отговаря на обявените условия на възложителя;  
 който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 101“в“ от ЗОП; 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП в 7-
дневен срок от настъпването им. 

Когато участник в процедурата е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица Възложителят изисква Участникът да приложи нотариално заверено копие от 
Договора за учредяване на обединението, в което недвусмислено е указано обвързването на 
обединението и всяка една от страните в него с подадената оферта и условията на Договора за 
изпълнение на обществената поръчка. Договорът за учредяване на участниците в обединението 
трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1. Всички членове на обединението са 
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отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; 2. Всички членове на обединението 
са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в 
обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети 
лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника 
- обединение. Не се допускат никакви промени в състава на участниците в обединението след 
подаването на офертата и за срока на договора. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените поръчки и са посочени 
по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие. 
Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря 
за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, 
бездействия и работа. 

 
При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, като за целта към 
документите се прилага  декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 
 
            8. Изисквания за Технически възможности  
                        8.1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 (един) договор с предмет- 
осигуряване на информираност, дейности от сферата на връзките с обществеността - ПР, 
рекламна дейност, за период от последните 3 години, считано към датата на подаване на 
офертата;  
 

  Доказва се със: Списък на договори за  услуги, изпълнени през последните 3 
години, считано от датата на подаване на офертата, а за услуги , които са еднакви или сходни с 
предмета на поръчката (по образец).  
 
Под предмет „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира осигуряване на 
информираност, дейности от сферата на връзките с обществеността - ПР, рекламна дейност. 
 
       8.2. За изпълнение на настоящата поръчка кандидатът трябва да предложи минимум един 
експерт - магистър с най-малко 5 години опит в ПР или реклама;  
 
                  Доказва се със: Списък- декларация  на техническите лица.  
Ако участникът ангажира експерти , които не са в трудови взаимоотношения с него, същите 
подават декларация по чл.51а от ЗОП. 
 
При участието на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се прилагат за 
обединението като цяло. При посочване на участие на подизпълнители изискванията към тях се 
отнасят съобразно вида и дела на тяхното участие. 
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9.Изискуеми документи към офертата:  
участниците в процедурата следва  да представят следните документи  и информации в 
непрозрачен запечатан плик:  
9.1.Представяне на участника -  Приложение №1 ;  
9.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки при възлагане на обществена 
поръчка чрез публична покана –Приложение № 2; 
9.3. Доказателства за техническите възможности: 

- Списък на услугите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване 
на офертата,  еднакви или сходни с предмета на поръчката (по образец)- приложение №3.  

- Списък- декларация  на техническите лица – приложение №4. 
9.4. Техническо предложение - Приложение №5; 
9.5. Ценово предложение - Приложение № 6; 
9.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на 
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение №7; 
9.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/ - Приложение №8 ; 

9.8.  Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение №9; 
9.9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника – 
Приложение №10. 
9.10. Други документи и информация по желание на участника; 
 

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, като за целта към 
документите се прилага  декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 
    
           Офертата следва да бъде валидна в срок най-малко 60 (шестдесет) календарни дни от 
крайния срок за получаване. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като несъответстваща на изискванията. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска писмено – чрез писмо и/или факс от класираните 
участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.  
10. Изисквания към документите:  

10.1.Всички документи, с изключение на тези, които са оригинал или нотариално заверени, 
трябва да са заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”, подписа на лицето/та 
представляващи участника и мокър печат; 

10.2.Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 
функции съгласно извадката от Търговския регистър и/или упълномощени за това лица. Във 
втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на 
такива функции; 

10.3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език; 
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10.4. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени със 
заверен превод на български език; 

10.5. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции.   
              
11.Подаване на офертите: 
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

Подаването на офертата за участие в процедурата се извършва в Деловодството на 
Общинска администрация - Годеч  на адрес : град Годеч 2240, пл.”Свобода”№1 , област Софийска 
до деня и часа посочени в публичната покана. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан, 
прозрачен или скъсан плик. 
     
12. Отваряне и оценка на офертите.    
12.1.Комисия за оценка на офертите 

Възложителят назначава комисия, която има задължение да получи, разгледа , оцени  и 
класира офертите на участниците  в съответствие с изискванията на Глава осма „а” от ЗОП , в 
заседателната зала в сградата на община Годеч – гр. Годеч, пл. Свобода № 1, в следващия 
работен ден след крайния срок за подаване на документи. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 
която се извършва отварянето. 

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и 
за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след 
което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при 
условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП 

 
12.2.Критерий за оценка на офертите 

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена. 
Офертите на Участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 

отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности и 
квалификация, подлежат на оценка за определяне на "най-ниска цена". 

Класирането на офертите се извършва по оценка, като се търси най-ниската цена. 
12.3.Оценка на офертите 

12.3.1. Оценка 
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Предложената цена се проверява, за да се установи, че е подготвена и представена в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия 
между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. 
Участник предложил по - висока цена от прогнозната стойност ще бъде отсранен от участие в 
процедурата. 

12.3.2.Крайно класиране на Участниците 
Крайното класиране на участниците се извършва, съобразно ценовите им предложения. На 

първо място се класира участникът, предложил най-ниската цена. 
!!! При условие, че предложените  цени  са еднакви Комисията провежда публично жребий 
за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.  

13.Сключване на договор 
13.1.Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на 
класирания на първо място участник. 
13.2. При сключване на договор класираният на първо място участник представя: 

13.2.1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е 
установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или 
предоставянето им служебно на възложителя, и  

13.2.2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
13.3. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на 
13.2.1 и 13.2.2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е 
имал право да сключи договора: 

1. откаже да сключи договор; 
2. не представи някой от документите по т.13.2; 
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


